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  مدیر نظارت بر مواد غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی -دکتراي تخصصی بهداشت و ایمنی مواد غذایی -دکتر پیمان قجربیگی :مجري پروژه 
     )MD-MPHکارشناس ارشد سالمت همگانی  ( –دکتراي پزشکی   -کتر ایرج اسماعیلی دناظر طرح  : 

  دکتراي داروسازي –دکتر مریم نور خیز محجوب   پیام گزار سالمت :
رئیس اداره نظارت بر مواد  –مهندس هدایت آزادروش-کارشناس نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی –مهندس متین تابنده  پروژه: همکاران اصلی

  کارشناس نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی - مهندس فاطمه رحمانی مهر - غذایی،آرایشی و بهداشتی
  صه پروژهخال

به نگهداري مصرف تمامی محصوالت غذایی بالفاصله پس از آماده شدن امکان پذیر نیست و بنا به دالیل بسیاري که اجتناب ناپذیر نیز می باشند ناگزیر 
ین می گرددو چنانچه آن ها می باشیم ؛ لذا براي تمامی فرآورده هاي غذایی مدت ماندگاري تعیین می شود .مدت ماندگاري توسط واحد تولیدي تعی

  شرایط بسته بندي و نگهداري رعایت شود در طی این مدت محصوالت غذایی ، سالم و قابل مصرف خواهند بود. 
تحلیل  مرور منابع به ویژه بررسی تجربیات سازمانهاي بین المللی مرتبط ویا کتاب هاي ترجمه شده در کشور،، تحقیق حاضر با تشکیل تیم تحقیقاتی 

بازدید از  ، برگزاري جلسات باسازمانهاي همکار، تشکیل جلسه با حضور اعضاي کمیته راهبري طرح، تهیه چک لیست،  براساس مدل ارائه شدهذینفعان 
چک لیست در استان قزوین و شهرستان هاي البرز،آبیک،  300مراکز عرضه مواد غذایی جهت تکمیل چک لیست ها انجام گردید ودر مجموع  تعداد 

  .رد تجزیه و تحلیل آماري قرارگرفتهرا و تاکستان تکمیل شده است و موبوئین ز
درصد فاقد جواز کسب از مجمع امور صنفی می  33/20درصداز مراکز عرضه مواد غذایی داراي جواز کسب و  67/79با توجه به بررسی انجام شده ، 

  درصد فاقد آن می باشند.  67/17ستی بوده و درصد متصدیان مراکز عرضه مواد غذایی داراي کارت تندر 33/82باشند.، 
درصد فاقد گواهینامه  67/26درصد متصدیان مراکز عرضه مواد غذایی دوره بهداشت عمومی را گذرانده اند و داراي گواهینامه معتبر می باشند و  33/73

  درصد از نظر نظافت نامناسب می باشند. 9درصداز مراکز عرضه مواد غذایی نظافت قابل قبول و  91دوره بهداشت عمومی می باشند.در
  درصد غیر قابل قبول می باشد. 67/3درصد از مراکز عرضه مواد غذایی امکانات ساختمانی در حد قابل قبول و  36/96در 
واد غذایی در جهت درصد از مراکز عرضه م 82درصد از مراکز عرضه مواد غذایی فضا متناسب با استانداردهاي مربوطه رعایت می شود.در  33/96در 

درصد از مراکز عرضه مواد غذایی اقدامی  18کنترل آفات انباري اقداماتی از قبیل نصب توري ،رعایت فاصله چیدمان از دیوار و.. انجام شده است و در 
ورودي به عنوان تنها راه ورود و درصد فروشگاههاي مورد بررسی تهویه به صورت مناسب و استاندارد نبوده و صرفا درب  33/26انجام نگرفته است .در 

  درصد متصدیان اقالم مورد نیاز خود را از مراکز پخش مواد غذایی تهیه می نمایند.  33/98خروج هوا گزارش شده است.طبق اطالعات به دست آمده 
قلم آن در یخچال  3که حداقل قلم جنس فاسد شدنی در مراکز عرضه مواد غذایی وجود دارد  17طبق مشاهدات به دست آمده به طور میانگین 
درصد از آنها داراي انبار جداگانه  67/21درصد از مراکز عرضه مواد غذایی فاقد انبار جداگانه و  33/78نگهداري نمی شود.طبق اطالعات به دست آمده 

  طوبت نامناسب می باشند.درصد از نظر دما و ر 77/10درصد فروشگاهی که داراي انبار جداگانه می باشند ،  67/21می باشند و از 
درصد داراي  33/77درصد فروشگاههاي نگهداري مواد غذایی داراي قفسه بندي یا پالت گذاري بوده اند.در میان فروشگاههاي مورد بررسی  67/87

  گاهها فاقد یخچال بوده اند.درصد فروش 67/0درصد از فروشگاههاي داراي یخچال فاقد دماسنج بوده اند و در  22یخچال با دماسنج سالم بوده اند و 
  درصد در معرض نور آفتاب قرار داده می شود. 33/12درصد از اقالم غذایی حساس به نور ؛دور از نور آفتاب و  67/87طبق اطالعات به دست آمده

ازآنها اطالعات کافی نداشته درصد  67/3درصد از متصدیان مراکز عرضه مواد غذایی از شرایط نگهداري مواد غذایی آگاهی داشته و صرفا  33/96
درصد از متصدیان مراکز عرضه مواد غذایی از شرایط نگهداري مواد غذایی حین حمل و نقل اطالع کافی داشته اند. 97اند.طبق مشاهدات به دست آمده 

ي تا حد ممکن کاهش یابد .بدیهی است با تدوین دستورالعمل حاضر سعی بر این است مراتبی لحاظ گردد تا میزان فساد مواد غذایی در مراحل نگهدار
از  در این شرایط خسارات بسیار زیادي که ناشی از فساد مواد غذایی می باشد از قبیل آسیب هاي جسمی به مصرف کننده ،زیان هاي اقتصادي ناشی

  معدوم نمودن آن و در سطح وسیع تر جلوگیري از اتالف منابع ملی را به دنبال خواهد داشت.

  طراحی و استقرار برنامه بهبود وضعیت نگهداري مواد غذایی در سطح عرضه در استان قزوین  عنوان پروژه:


